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Gouda, 14 september 2015 
 
Betreft: Collegebesluit ‘Procesvoorstel mogelijke ontwikkeling Koudasfalt locatie’,  
dd. 1 september 2015 
 
 
 
Geacht college van B&W,  
 
De Stichting GOUDasfalt is blij met het Collegebesluit ‘Procesvoorstel mogelijke 
ontwikkeling Koudasfalt locatie’, dd. 1 september.  
 
Met dit collegebesluit spreekt u de intentie uit om het burgerinitiatief GOUDasfalt als 
eerste de mogelijkheid te geven plannen te ontwikkelen voor de Koudasfalt-locatie. 
Hiervoor wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met als doel 
te komen tot een invulling van deze locatie met functies die binnen een periode van 4 jaar 
tot een sluitende business case leiden.  
 
B&W van Gouda tonen met dit besluit aan de wens te delen van GOUDasfalt en vele 
sympathiserende burgers om het Koudasfaltterrein in samenspraak met de inwoners van 
Gouda e.o. op een duurzame wijze te (her)ontwikkelen. Wij hebben daarbij de intentie om 
het terrein te (laten) gebruiken voor activiteiten op het gebied van (sociaal) 
ondernemerschap, culturele programmering, evenementen, verblijf, toerisme, recreatie, 
natuur, ecologie en duurzaamheid. We streven er bovendien naar de karakteristieke 
industriële aanblik van het terrein te behouden. 
 
Door GOUDasfalt als eerste de mogelijkheid te geven het terrein te ontwikkelen, laat u 
zien dat u grote meerwaarde ziet in het via burgerparticipatie ontwikkelen van dit 
terrein. Uw besluit sluit in dat opzicht naadloos aan op het gemeentelijk beleid om de 
sociale cohesie in de Goudse samenleving onder meer door burgerparticipatie te 
versterken.  

In de afgelopen maanden hebben gemeente en GOUDasfalt al regelmatig overlegd over de 
vormgeving van de samenwerking. Daarbij is ons gebleken dat de gemeente en 
GOUDasfalt beiden bereid en in staat zijn een concrete bijdrage te leveren aan het 
welslagen van dit in vele opzichten unieke en vernieuwende traject. 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
Met het oog daarop verwachten wij op korte termijn met u te kunnen komen tot een plan 
van aanpak en een samenwerkingsovereenkomst voor het opstellen van een business case 
binnen een jaar na het afsluiten van de overeenkomst.  
De stichting GOUDasfalt treedt hierin op als trekker, en werkt daarin samen op basis van 
geregeld overleg met de gemeente Gouda. Gezamenlijk streven de partijen naar verdere 
verbreding van dit samenwerkingsverband met andere geïnteresseerde en deskundige 
partijen.  
Wij verwachten al in 2016 aansprekende activiteiten op het terrein te kunnen 
organiseren. 
 
Als de gemeenteraad het college in deze steunt, slaat Gouda als een van de eerste 
gemeenten van Nederland de weg in van ‘stedelijke ontwikkeling nieuwe stijl’. Voor ons 
als burgers en voor u als bestuurders is dat een avontuurlijk proces van al doende leren. 
Wij zien dat proces met vertrouwen en veel enthousiasme tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens stichting GOUDasfalt 
Peterpaul Kloosterman 
Eva Kosto 
Maud Roukens 

 
 
 
 

 


